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Z KALENDARZA WÓJTA...
*28.03.2013 - Nowa Karczma - Coroczne spotkanie wielkanocne samorządów z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego.
*09.04.2013 - Cieciorka - Udział w kolejnej ostatniej inauguracji projektu „Wiara w sukces
kluczem do jego osiągnięcia”.
*15.04.2013 - Kaliska - Spotkanie z sołtysami.
*19.04.2013 - Osiek - Udział w posiedzeniu Rady Partnerów ZUOK Stary Las.
*22.04.2013 - Gdańsk - Rozprawa administracyjna z wniosku właścicieli działki nr 258 Kazub o
ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - Samorządowe Kolegium uznało rację
ustalonej opłaty UG Kaliska.
*26.04.2013 - Zblewo - Spotkanie z europosłem Jarosławem Kalinowskim, gdzie debatowano
na temat prespektywy finansowej samorządów na lata 2014-2020.
*27.04.2013 - Czarna Woda - Udział w otwarciu specjalistycznego ośrodka terapii i rehabilitacji
Państwa Pakmur.
*29.04.2013 - Kaliska - Podpisanie umowy na wymianę podłogi ZSP Kaliska.
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Urząd Gminy Kaliska, ul.Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
tel. (58) 58-89-201 (centrala), (58) 58-89-204 (sekretariat), (58) 58-89-206 (fax)
www.kaliska.pl, e-mail: sekretariat@kaliska.pl, wojt@kaliska.pl, promocja@kaliska.pl,
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W dniu 29 kwietnia br. Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki podpisał umowę z p. Zbigniewem Masłowskim - Prezesem Przedsiębiorstwa
Budowlano-Handlowe BUDOMAS – tj. wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania
„Dostosowanie budynków szkoły dla potrzeb
osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach”. W ramach umowy zostanie wymieniona podłoga w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, klepkę parkietową, zastąpi
nawierzchnia z Takettu. Wartość zawartej umowy wynosi 92.048,80 zł. Zadanie objęte jest
dofinansowaniem z PFRON.
Małgorzata Węsierska

Termomodernizacja Przedszkola w I Etapie Konkursu
MODERNIAZCJA ROKU 2012
Informujemy, iż Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach
zakwalifikowała się do I Etapu
Konkursu MODERNIAZCJA
ROKU 2012 i otrzymała prawo
do udziału w Finale Konkursu.
Obiekt zarejestrowany jest pod
numerem 584 na liście inwestycji
zakwalifikowanych do I Etapu
Konkursu. Lista dostępna jest na
stronie www.modernizacjaroku.pl.
Zastępca Wójta Gminy Kaliska
Krzysztof Partyka

ZSP Kaliska – po latach legalna kotłownia

O projekcie realizowanym przez Fundację MaNaWo gm. Kaliska

Przedstawiamy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Starogardzkim, który stwierdził, że doprowadzono do
stanu zgodnego z prawem obiekt kotłowni
szkolnej. Zatem jest on bezpieczny dla użytkowników i całego budynku.
Dla przypomnienia poprzedni wójt Antoni
Cywiński i ówczesny dyrektor szkoły p.Tadeusz
Skórczewski wielokrotnie twierdzili, że kotłownia posiada wszelkie odbiory i nie stwarza zagrożenia. Dlaczego tak nierozsądnie bagatelizowano bezpieczeństwo w tak ważnej placówce? Oto
warto by zapytać wymienione osoby. Sprawa
remontu kotłowni została rozpoczęta latem 2008
roku.
Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki

Termomodernizacja c.d.
Projekt pn. „Przebudowa kotłowni węglowej
na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją
4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Całkowita wartość projektu wynosi:
3.686.505,93 zł, a poziom dofinansowania to 50
% wydatków kwalifikowanych projektu. Prace
budowlane powinny zakończyć się w sierpniu
bieżącego roku.
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Fundacja Pomocy Dzieciom MaNaWo, dzięki
otrzymanej dotacji z fundacji im. Jana Kantego
Steczkowskiego realizuje w Cieciorce gm. Kaliska projekt dla dzieci w wieku od 2-5 lat pt.
Chemia i fizyka dla smyka.
Podczas prowadzonych zajęć dzieci, jak również ich rodzice, stają się pracownikami laboratorium, gdzie za pomocą domowych produktów
wykonują przeróżne doświadczenia. Dzieci za
pomocą pisaków i octu wykonały swoją niepowtarzalną tęczę. Za sprawą magicznych substancji: herbaty, sody i kwasku cytrynowego spowodowały w Cieciorce wybuch wulkanu. Nie obyło
się bez zamoczenia ubrań, ale dzieci i rodzice
wiedzą, że nauka wymaga poświęceń. Okazało

się, że zaprojektowanie i wykonanie swojego poduszkowca napędzanego balonem, stało się frajdą, zarówno dla dzieciaków, jak i dorosłych.
Maluchy już wiedzą, jak można wytworzyć
prąd z ogórków kiszonych i z niecierpliwością
czekają na kolejne spotkania z Pomysłowym
Dobromirem, zastanawiając się, co tym razem
im pokaże i czym ich zaskoczy. Realizatorzy
projektu dziękują Wójtowi Gminy Kaliska i sołtysowi wsi Cieciorka za przychylność i okazane
wsparcie. Jednocześnie zapraszają na kolejne
spotkania realizowane przez fundację oraz zapraszają na stronę internetową
www.fundacjamanawo.com. Marta Kacpura
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XIV Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska
Dnia 11 maja br. odbył się XIV Uliczny Bieg
Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy Kaliska.
Kolejny bieg po kaliskich ulicach ukończyło 60
osób, przy czym z klas I – III 19 dzieci, z klas IV
– VI 21 uczniów, 11 gimnazjalistów oraz 9 osób
w biegu open.

Puchar Wójta Gminy w kategorii Pań Biegu
Open zdobyła p.Beata Zaręba, a kolejne miejsca
zajęły p.Sylwia Wdowczyk i p.Sylwia Kazimierska. Wśród panów najlepszy okazał się p. Dawid
Kurszewski, który zajął I miejsce. Następni byli
Panowie: Zenon Hartuna i Błażej Serocki.
Zwycięzcy obu kategorii oprócz pucharu, dyplomu i medalu otrzymali też nagrody rzeczowe.
W pozostałych kategoriach zdobywcy miejsc od
1 do 3 również otrzymali medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biegu
brali udział w dodatkowym losowaniu nagród
rzeczowych rozlosowanych w trzech grupach:
klasy I-III – trampolina, klasy IV-VI – tarczę
elektroniczną do gry z lotkami oraz gimnazjum i
dorośli – plecak.
Tak jak w latach poprzednich impreza organizowana była w ramach kampanii Postaw na Rodzinę i po biegach na placu przy GOK-u odbyła
się Sztafeta Rodzinna, polegająca na pokonaniu
toru przeszkód, składającego się z czterech konkurencji sportowych. Udziału w sztafecie wzięły
trzyosobowe zespoły, składające się z dwojga
dzieci i jednego z rodziców. Zadaniem drużyn
było wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie i tutaj najlepsze okazały się rodziny: p.
Kazimierskich, p.Wdowczyk i p. Tuszkowskich.
Impreza, jak corocznie zorganizowana została
przez GKRPA, GOK, Świetlicę Terapeutyczną
przy współpracy pielęgniarki, nauczycieli WF-u
oraz Policjantów i przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy.
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Wszystkim zaangażowanym w organizację
serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom
za udział w biegu i wszystkim rodzinom biorącym udział w sztafecie, gratulujemy sportowej
postawy i zapraszamy do udziału w kolejnych
biegach! A oto lista zwycięzców:
Dziewczęta klas I-III: Dembicka Wiktoria,
Groth Julia, Konopacka Bianka
Chłopcy klas I-III: Szumacher Szymon,
Szumacher Miłosz, Zaręba Jonasz
Dziewczęta klas IV-VI : Szumacher Emilia,
Burczyk Weronika, Krużycka Małgorzata
Chłopcy klas IV-VI: Chrzanowski Jakub,
Pancek Kacper, Borucki Krzysztof
Dziewczęta gimnazjum: Jankowska Wiktoria,
Różewicz Natalia, Kraińska Klaudia
Chłopcy gimnazjum: Rożek Arkadiusz,
Kutela Łukasz, Szmidt Adrian

TERMOMODERNIZACJA - CIĄG DALSZY...

Urząd Gminy
w Kaliskach

3
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VIII ROCZNICA ŚMIERCI...
Dnia 7 kwietnia 2013r w Kościele Parafialnym w Kaliskach odbył się koncert słownomuzyczny upamiętniający VIII rocznicę śmierci
Papieża Jana Pawła II.
Uroczystość była prowadzona przez członków
Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska: Weronikę
Ciemińską i Radosława Ciemińskiego.

podsumowanie oraz wszystkim innym zaangażowanym w przygotowanie spotkania.

Uczestnicy koncertu mogli obejrzeć zdjęcia z
życia Ojca Świętego, wysłuchać poezji oraz
słów Jana Pawła II tak często wypowiadanych
podczas pielgrzymek i spotkań z wiernymi.
W trakcie koncertu goście mogli posłuchać też
pieśni wykonanych przez zespół wokalny z
Kalisk oraz Maję Wróblewską i Weronikę
Ciemińską.
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Wiersze, których mogliśmy wysłuchać były
wykonane przez młodzież z naszej gminy:
Weronikę Ciemińską, Magdalenę Jeleniewską,
Wiktorię Polakowską, Martę Dąbrowską oraz
Aleksandrę Begier.
Nasze wspólne spotkanie miało na celu przybliżenie i przypomnienie najważniejszych faktów z życia tak ważnej dla Polaków osoby - jaką
był Papież Jan Paweł II.
Bardzo dziękujemy za pomoc Pani Joannie
Sykutera w przygotowaniu młodzieży mówiącej
wiersze autorstwa Karola Wojtyły, Księdzu
Proboszczowi Józefowi Słupskiemu za piękne

Dziękujemy również zespołowi wokalnemu z
Kalisk za uświetnienie koncertu wykonanymi
pieśniami oraz wszystkim gościom za udział i
wspólne śpiewanie.
Mamy wielką nadzieję, iż słowa Jana Pawła II
przytoczone podczas koncertu pozostaną w
naszej pamięci i będą drogowskazem w dalszym
życiu.

Mirosława Borucka
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NAJKRAŚNIEJSZA PISANKA...

Dnia 12 kwietnia 2013 roku w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kaliskach odbyło się
rozdanie nagród z okazji pokonkursowej wystawy na ”Najkraśniejszą wielkanocną pisankę”.
Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace
i przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych. W tegorocznym konkursie wzięło
udział 60 uczestników. Byli to uczniowie z ZSP
w Kaliskach i Piecach, dzieci uczęszczające do
Świetlicy Terapeutycznej w Kaliskach i Piecach, przedszkolaczki oraz nasi najmłodsi czytelnicy. Zadaniem uczestników było stworzenie
oryginalnej, wyjątkowej własnoręcznie wykonanej pisanki z dowolnie wybranych materiałów.
Misją konkursu jest ochrona tradycji, zainteresowanie regionem, popularyzacja zwyczajów,
poszukiwanie nowych środków wyrazu oraz
kształtowanie kreatywnych postaw twórczych
wśród dzieci i młodzieży. Na wystawie nie ma
dwóch takich samych pisanek, wszystkie są bajecznie kolorowe i pomimo, że w tym roku wiosna lekko się opóźnia w bibliotece jest barwnie i
wiosennie. Najczęściej stosowane techniki w
dekorowaniu pisanek to oklejanie i malowanie.
Zastosowanie znalazły też m.in. piórka, krepina, plastelina, skorupki, druty, nici, wełny, wstążeczki, filc, pestki, wiklina, sznurek, bukszpan,
trawy, a nawet nasiona i styropian.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy
wzięli udział w konkursie oraz rodzicom i opiekunom za zgłoszenie ich do konkursu–zabawy,
podtrzymującej piękną polską tradycję własnoręcznego malowania pisanek na Wielkanoc. To
piękny zwyczaj i dobry pretekst do wspólnej
zabawy z naszymi pociechami.
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Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano nagrody niespodzianki. Specjalne
wyróżnienia otrzymali: Dembicka Weronika,
Klaudia Sobota oraz Joanna Rożek.
Pozostali wyróżnieni to: Koprowski Bartłomiej,
Słomiński Bartek, Prabucka Weronika,
Modrzejewska Sara, Liczywek Maja, Beling
Oriana, Tocha Amelia, Ługowska Sabina,
Jasiński Joachim, Koprowska Aniela, Prabucka
Agata, Słomiński Maciej, Czeplina Kornelia,
Lempkowski Filip, Zalewska Roksana, Kniter
Zuzanna, Liczywek Michał, Galewska Daria,
Kulińska Lena, Polakowska Amelia, Begier
Tatiana, Begier Nikola, Rybacka Milena,
Kozicka Helena, Ługowski Łukasz, Tymirski
Borys, Kwaśniewski Mateusz, Koprowska
Anna, Lipski Oliwier, Grajczyk Karolina,
Kowalczyk Szymon, Szczepański Paweł, Fijał
Tymon, Kawecki Wiktor, Fijał Matylda,
Ługowska Wiktoria, Engler Weronika,
Węsierska Amelia, Węsierska Aleksandra,
Engler Alan, Beling Oliwia, Felińska
Aleksandra, Jankowski Marcin, Tocha Patryk,
Dadura Nikolas, Hiller Jacek, Metza Julia, Lica
Dawid, Lica Natalia, Talaśka Anna,
Trzebiatowska Wiktoria, Pruska Agnieszka,
Szczepański Piotr, Krasińska Klaudia, Groth
Agata, Krużycka Małgorzata, Metza Klaudia.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestnikom
i zapraszam do wzięcia udziału kolejnych konkursach organizowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Kaliskach.
Wiesława Zimny

TERMOMODERNIZACJA - CIĄG DALSZY...

Zespół Szkół
Publicznych
w Kaliskach
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GOSPODAROWANIE
ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013r.
Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją
gmin uczestników Związku (tj. gmin: Bobowo,
Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo oraz miast:
Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz ,
Starogard Gdański) z dniem 1 lipca 2013 roku
przejmuje obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i
z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).
Oznacza to, że z dniem 1 lipca 2013 roku nie
będzie obowiązywał dotychczasowy system
indywidualnego zawierania umów właścicieli
nieruchomości z odbiorcą odpadów.
Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku zorganizuje
Związek Gmin Wierzyca.
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SKŁADOWISKO PO
REKULTYWACJI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
musiała nastąpić rekultywacja składowiska w
naszej gminie. Poniżej prezentujemy stan po
wykonaniu inwestycji.

NAGRODY ROZDANO...
W dniu 11 maja 2013r w Zielonej Górze,gm.
Lubichowo odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Sołytsów Powiatu Starogardzkiego.
Na spotkaniu tym oprócz udzielanego absolutorium dla Zarządu przygotowano i wręczono
odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” i dyplomy i podziękowania.
Z naszej gminy dyplomy otrzymali sołtysi:
Anna Prabucka - Sołtys sołectwa Czarne i Franciszek Szandrach - Sołtys sołectwa Iwiczno.
Miłą niespodzianką było wręczenie dla Wójta
Gminy Kaliska Sławomira Janickiego podziękowania za współpracę i pomoc na rzecz stowarzyszenia.
Marta Słomińska

DYPLOM WICEMINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
6 kwietnia 2013r. w Łubianie odbyło się
Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Pomorskiego.
Patronami honorowymi Stowarzyszenia są:
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke oraz poseł do Parlamentu
Europejskiego Jan Kozłowski.
Delegaci wybrali nowe władze Stowarzyszenia:
Prezesa (Jana Zaborowskiego na kolejną kadencję), członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W trakcie zebrania Wiceminister odznaczył
zasłużonych sołtysów. Wśród wyróżnionych za
aktywną działalność w samorządzie sołeckim i
gminnym znalazła się nasza koleżanka Anna
Groth – sołtys Sołectwa Kaliska.
GRATULUJEMY !!!
Rada Sołecka
Sołectwa Kaliska
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